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Christer Öjdeby 2012-09-14 BUN-2012-1125 

Barn- och ungdomsnämnden 

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor (LSO) 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden (BUN) föreslås besluta 

att t i l l Kommunfullmäktige (KF) för BUN:s ansvarsområde inlämna upprättad riskanalys 
och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, LSO. 

Sammanfattning 
2008-2009 hade samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram en riskanalys och ett 
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, för sitt ansvarsområde. 
I december 2012 ska KF föreslås ett nytt program varför nämnder och styrelser behöver se 
över sina handlingsprogram och de som inte tog fram något 2008-2009 behöver göra detta. 

Bakgrund 
BUN har av KF fått uppdraget att ta fram en riskanalys och ett handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor, LSO, för sitt ansvarsområde. (Bilaga 1 Mall LSo 2012 och bilaga 2 
Matris 2012). 
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Kommunstyrelsen 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, barn och 
ungdomsnämnden (BUN) 

Risker för att något oväntat ska hända har alltid funnits. En oväntad händelse kan påverka 
våra dagliga rutiner och vårt livsmönster på olika sätt, vare sig v i vi l l det eller inte. Ofta är v i 
inte medvetna om de risker vi utsätts för förrän de övergått från att vara en sannolik oönskad 
händelse t i l l en verklig händelse. En verklig oönskad händelse kan påverka enskilda personers 
hälsa, miljö, välfärd eller verksamheter inomBUN:s ansvar. 

Enligt lag om skydd mot olyckor ska kommunen ha aktuella riskanalyser och 
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för räddningstjänst. BUN tar fram 
sin del i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. Nämnden identifierar de 
risker som finns inom sitt ansvarsområde. Dessa kan vara olika scenarier för nämndens 
ansvarsområde som helhet, beröra olika verksamheter, enskilda objekt eller personer. I avtal 
med utförare regleras utförarens skyldigheter med anledning av lag om skydd mot olyckor 
samt lag om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid. 

I lagen om skydd mot olyckor finns två nationella mål. Ett av målen är att bereda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn ti l l de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Det andra är att räddningstjänsten ska 
planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt. 

Uppsala kommuns övergripande mål inom säkerhetsområdet är att alla människor ska ha en 
trygg och säker miljö. Barn, ungdomar och äldre, liksom oersättliga värden ska särskilt 
beaktas. Människor ska känna att de själva kan hantera risker och i hög grad verka för sin 
egen säkerhet. Kommunens övergripande mål ska nås genom samverkan mellan förvaltningar, 
näringsliv, organisationer och andra myndigheter. En ansvarsprincip gäller, vilket innebär att 
den som har ansvar för en verksamhet också har detta ansvar i samband med en olycka eller 
vid en krissituation. 
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BTJN:s mål för säkerhetsarbetet 
BUN:s mål för säkerhetsarbetet är att ett genomtänkt förebyggande arbete ska leda t i l l 
förmåga att hantera störningar och allvarliga händelser av olika slag så att skador på 
människor, miljö, egendom och samhällsviktiga funktioner inom nämndens ansvarsområde 
minimeras. 

Riskanalys för nämndens ansvarsområde 
BUN:s verksamhet utgör en stor del av Uppsala kommuns samlade verksamhet. Nämnden 
tecknar avtal med vård och bildning och externa producenter inom sitt område samt skriver 
avtal med externa producenter. 
I riskanalysarbetet bör aktuella delar beaktas under respektive verksamhetsområde. Av 
bilagan "BUN:s identifiering och Karaktärisering av Risk" framgår en komplett förteckning 
utifrån genomförd inventering. 

Öppna insatser 
Viktigt med säkra, väl kända rutiner vad gäller brandsäkerhet i berörda verksamheter samt att 
personal har utbildning inom området. 

Stöd i boendet 
De flesta fallolyckor sker i boendemiljön. Enkla åtgärder kan avsevärt minska fallrisken. 
Exempel på detta är en genomgång av risker i den aktuella miljön. 

För att undvika och alternativt förebygga hot- och våldssituationer är det viktigt att personalen 
är väl utbildad och kan identifiera olika risksituationer samt behålla lugnet när en hotfull 
situation uppstår. 

Myndigheten för socialbidrag och för bostadssamordning 
Vad beträffar socialbidrag och bostadssamordning är det viktigt att personalen kan garanteras 
säkerhet. Vid hembesök hos kända våldsbenägna individer är det därför viktigt att ingen går 
ensam utan att man alltid är fler. Detsamma gäller vid besök som kommer ti l l tjänstemannen 
på arbetsplatsen. 

Uppföljning 
Ett strukturerat och kontinuerligt arbete med att göra risk- och sårbarhetsanalyser är 
nödvändigt för att kunna minimera risker och sårbarheter. Uppföljning och att dra slutsatser 
av inträffade händelser eller incidenter är en förutsättning för att kunna identifiera nödvändiga 
förbättringsåtgärder. Här krävs en ständig uppdatering kring omvärld, trender och nya fakta 
med relevans för säkerhetsarbetet. 

Uppföljning behöver ske på olika nivåer. Grunden för BUN:s uppföljningsarbete är de 
avtalsuppföljningar som genomförs hos kontrakterade utförare. Analys sker bl a av den 
avvikelserapportering som verksamheterna är skyldiga att genomföra samt efterlevnaden av 
bestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor respektive lag om åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid. 
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Exempel på ytterligare aktiviteter är analysarbete i form av olycksundersökningar, 
olycksfalls- och skadestatistik samt övningsuppföljningar. 

Återrapportering t i l l kommunstyrelsen sker i samband med årsberättelse eller då det begärs. 

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordf. Sekreterare 

Bilaga 
BUN:s identifiering och karaktärisering av risker 



Identifiering och Karaktärisering av barn och ungdomsnämnden 

Objekt/Plats Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvenser Riskvärde 
Sannolik
het 

Rekommenderade 
åtgärder 

UAK* 
Brand i arkiv handlingar och personakter för liten brandsäkra skåp enligt norm, brandvarnare 

intas, tidskrävande återskapning 
Teleavbrott yttre orsak kommunikationssvårigheter trolig använda olika mobiloeratörer 

Elavbrott yttre orsak datasystem slås ut, problem trolig 
med automtiska dörrar o larm 

Hot och våld personskada, skada på trolig kameror finns inmonterade i reception r 
egendom och går i gång på kvällstid och under helge 

Dastorstopp elavbrott, uppgraderingar går ej att arbeta databaserat mkt stor frekvent användande av spara-funktionen 
Övrigt | mattkanter, halt utomhus Fysisk skada ev. dödsfall yttre halkbekämpning 
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